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PASTORAAL 
 

Paars 
Paars: kleur voor boete, bekering, droefheid maar ook symboliek voor 
hoop en verwachting dat het goede overwint. 
De kleur wordt gebruik in de Veertigdagentijd, periode van inkeer.  

 
Paars: de kleur van soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw. Eerst werd 
paars alleen gebruikt in de veertigdagentijd, later ook in de adventstijd. Paars (purper) was in 
de oudheid zeer kostbaar, het werd gemaakt van purperslakken die voor de kust van Fenicië 
gevonden werden. De stof was voorbehouden aan keizers en bisschoppen. Het werd niet 
gebruikt als kleur voor de Tafel. Pas toen paars gemakkelijker te bereiden was uit andere 
natuurlijke grondstoffen (een donker paars) kon het als liturgische kleur geproduceerd 
worden. De associatie van purper met de keizer was toen al verdwenen. 
 

voor de winter 
heeft de klok geluid 
de krokussen zijn uit 
 
paden waren al ontsloten  
door prille sneeuwklokjes  
uit groen in geel en wit ontloken 
 
nog dempen 
sneeuw en kou 
de allereerste lentekleuren 
 
maar onmiskenbaar 
staat nu tussen grauw 
het vroege voorjaars paars en blauw 
 

CENTRUM: Kerkstraat 10 052/469390 directie@sifrawa.be 

RUITER: Oudeheerweg-Ruiter 172 0479/ 94 52 68 ruiter@sifrawa.be 

HEIDE: Lode Ontropdreef 9 0479/94 52 69 heide@sifrawa.be 

SOMBEKE: Smoorstraat 2 0479/ 94 52 70 sombeke@sifrawa.be  

Verantw oordel i jke  ui tgever: Martine  Dierick  

Opste l ler: Sonja Suy 
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ALGEMENE INFO 
DATA OM TE NOTEREN IN JULLIE AGENDA 
 

Maart 2015 

Woensdag 11/03: pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen. 
Donderdag 26/03: selectieve oudercontacten voor 3e kl. en lagere school. 

 
April 2015 

Dinsdag 23/04: oudercontacten voor het 6e lj. 
 

Mei 2015 
Donderdag 14/05: eerste communie centrum om 10.30 uur 

Donderdag 21/05: oudercontacten voor de kleuterscholen 
Zondag 31/05: opendeurdag op alle vestigingsplaatsen (vanaf 14.00 uur)  

 
Juni 2015 
Donderdag 04/06: infoavond overstap 3e kleuterklas – 1e leerjaar 
Donderdag 25/06: oudercontacten voor de lagere school 
 

GSM-INZAMELACTIE 
Deze actie wordt in de Vlaamse scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in 

samenwerking met Belgacom.  
Helpen jullie ons nog altijd om zo veel mogelijk mobiele telefoons in te 
zamelen? Je kan deze toestellen nog steeds binnen brengen bij juf Sonja 
(bureel in het administratieve gedeelte van de centrumschool).  Op de 
vestigingsplaatsen mag dit afgeleverd worden aan de klastitularis.  Zij zorgt er 
wel voor dat deze op de centrumschool terecht komen. 

Momenteel hebben we reeds 45 GSM’s verzameld … nog minstens 5 te gaan. 
 

Zeg dit zeker door aan familieleden, vrienden, buren, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EEN SCHOOL DIE LEEFT 
BELANGSTELLINGSPUNTEN die aan bod kunnen komen :  

 Mijn restaurant  
 De winkel  
 Ik voel al lentekriebels 
 Van ei tot kip 
 Overal eitjes, misschien wel van de paasklok. 

 

BIJNA PASEN 
Op donderdag 2 april gaan we op zoek naar eitjes in de tuin,  want 
misschien zijn de paasklokken wel langs geweest op de Heide.  
 

EVEN UW AANDACHT 
MAPZAKKEN 
Is het mogelijk de mapzak met ingevulde formulieren zeker de volgende schooldag terug 

mee te geven? Dankjewel voor de medewerking. 

HOU DEZE DATA ALVAST VRIJ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

MOSNIEUWS 

ER GROEIT MOS OP SCHOOL   
Op zaterdag 14 maart zijn jullie van harte welkom voor een 

gezellige wandeling met aansluitend een gezellige 
spaghetti avond. 
Op zaterdag 9 mei vliegen we er samen in en toveren we onze 
wintertuin weer om tot een droomtuin. Alle helpende handen zijn 
welkom van 9.00 tot 12.00 uur 

 
 
 

HEIDE 

14 maart 2015 
Gezinswandeling met spaghettifeest, 

Wijnproefavond + gelegenheid tot aankoop 
t.v.v. de Heideschool 

U komt toch ook! 

Tuinwerkdag op zaterdag 9 mei 2015 
 



DANK AAN DE JARIGEN 

 

Hartelijk dank voor de lekkere cake die we kregen van de jarigen. 
Een puzzel van Bobo, zaklampjes en een prentenboek voor de klas van juf Evelien. 
Verkleedspullen (carnaval) voor de klas van juf Marina.  
Een nagelspel, spel “Boe Béhhh” voor de klas van Juf Carine. 
 

PROFICIAT AAN ONZE JARIGEN DEZE MAAND 
Peuters en 1e kl. B: August De Witte 2/3  

 
1e kl. : Xander Fick 22/3 
 
2e kl. : Perla Thuyssen 10 /3 

Miguel Van Limbergen 18/3 
Juliette Maras 20/3 

 
 

HEIDE 



 

Maart 2015 
Zo 1    

Ma 2 ORCRHS  Agendapunten ouderraad doorsturen naar directeur 

KOH  biebelen 

Di 3 CHS 
 

Tutti frutti 

Wo 4 
CRHS 

 

Bestelbrief maart/april  ten laatste vandaag ingevuld 
bezorgen aan de klastitularis 

Do 5    

Vr 6 KOH  Bezoek aan het Heuverveld 

Za 7    

Zo 8    

Ma 9    

Di 10 P-1KOHRS 10.45  Theatervoorstelling ‘Nest’ door Theater De Spiegel in 
Hoogendonck (30’)  verplaatsing met de bus 

CHRS 
 

Tutti frutti 

Wo 11 CRHS   Pedagogische studiedag ‘Mediaopvoeding’ door SGSNbao 
VRIJAF VOOR ALLE KINDEREN 

Do 12    

Vr 13 KOH 
 

Geen warme maaltijden vandaag 

CRHS 
 

Ophaling papier en karton 
Za 14 KOH  Gezinswandeling met maaltijd 

Zo 15    

Ma 16 OOR 19.00 Vergadering van de overkoepelende ouderraad 

OR 20.00 Vergadering ouderraad (einde om 22.00 uur) 

Di 17 CHS 
 

Tutti frutti 

Wo 18    
Do 19 2-3 KOH vm Watergewenning in Bornem 
Vr 20 3KOH nm Natuuratelier bij Omi 

Za 21 KOS  Kaas- en wijnavond  

Zo 22    

Ma 23    

Di 24 KOH 14.00 Nieuwkomers brengen een bezoek aan het klasje 

CHS 
 

Tutti frutti 
Wo 25    

Do 26 3KOCRHS  Oudercontacten selectief 

Vr 27 
CRHS 

 

Schoolkrant digitaal doorsturen of meegeven in 
map/mapzak  

Za 28    

Zo 29 O.L.V.par. 10.30 Palmzondagviering in centrumkerk 

Ma 30 1KOHab vm Medisch schooltoezicht op school 

Di 31 CHS 
 

Tutti frutti 

 

KALENDER HEIDE 



OM IN TE KLEUREN … 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


